Notulen vergadering MR Het Kompas
Datum: Maandag 31 mei 2021
Tijd: 20:00
Aanwezig: Nienke, Ingeborg, Marije, Annet
Gast: Henri
1. Opening
2. Notulen laatste vergadering van woensdag 24 maart jl.
Prima. We passen de actielijst aan.
3. Mededeling directie:
-

NPO Financiering
Uitkomsten leerling enquête
Monitoringsronde CVB
Beoordeling directeur
Formatie
Sollicitatiegesprekken nieuwe leerkrachten

We krijgen geld van de overheid om de ‘onderwijsvertragingen’ weg te werken. Je mag als stichting
zelf weten hoe je dit in gaat zetten. Aves heeft ervoor gekozen om de gelden niet in twee jaar in te
zetten, maar het te verspreiden over 4 jaar. Het is natuurlijk zo dat achterstanden niet meteen weg
te werken zijn. Anderzijds kun je zeggen dat het vooral gaat om de kinderen die nu in de
middenbouw zitten. Het is een weloverwogen keuze en het is ook allemaal nog wat onzeker. Zo
verandert het bedrag nog wel eens en is het geld ook nog niet binnen. We weten dus nog niet
wanneer we het daadwerkelijk krijgen.
Ada en Henri hebben een plan gemaakt en dit hebben we bekeken en besproken. We zien dus dat
we de RAP (gelden uit de regio) en van de NPO zelf moeten verdelen. Wij hebben als school ervoor
gekozen om een extra leerkracht in te zetten. Wij zien dat kinderen vooral baat hebben bij één op
één begeleiding of anders in kleine groepjes. Vooral de groepen 3, 4 en 5 is achteruit gegaan. Dit zijn
echt de instructiegevoelige groepen. Hier willen we extra op inzetten. Ook voor begrijpend lezen
krijgen we extra hulp. We zien dat dit vak ontzettend achteruit is gegaan. We krijgen hiervoor hulp
van een extern persoon. Deze komt ook in de klas kijken en helpen. Eerst was het plan om ook extra
in te zetten op de sociale veiligheid van kinderen. Uit de Canvas enquête (kanjertraining) kwam
namelijk een vrij lage score. De kinderen zouden zich niet fijn voelen op school en niet graag naar
school gaan. Uit de leerling enquête van obm (onderwijs bureau Meppel) kwam echter wel een
positief resultaat. Hierin zit veel verschil. We denken dat dit ook aan de vraagstelling kan liggen. De
kinderen zijn over het algemeen tevreden over de school.
Ook de boven schoolse directie is tevreden over de school en over Henri als directeur. Henri vertelt
ons over de monitoringsronde. Henri heeft hen laten zien waar we op school zoal mee bezig zijn.
We zien het voorlopige plan voor de formatie voor volgend jaar. Er zullen nog een paar getallen
veranderen i.v.m doublures etc. Er zijn nog wat open plekken, hiervoor zijn we druk bezig met
sollicitatie gesprekken. Dit ziet er wel goed uit.

4. Vragen directie
- Nieuwe rooster op de website

Henri gaat hier achteraan.

5. Vaststellen volgende vergadering
Deze hadden we al vastgezet op 30 juni om 20.00 uur op school.
6. Ingekomen / uitgaande stukken
Ingekomen: Mr magazine nummer 4
7. Rondvraag
Wat zijn de richtlijnen over de tijd dat je in de
MR moet/mag zitten. We zoeken het op.

Marije

